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  "ستارن دَ مَ  دهيک نخود کله و "

ُچُچونَی طـــــــنـزِ   

حدوداً که ُمعاصر شاھجھان ــ امپراتور مغولی ھند ــ بود،  "بيدل"عبدالقادر حضرت ابوالمعانی 
از زمان ما بقدرت و9يت  دريافته بود، که در آخرالزمان؛ يعنی در قرن بيست سه صد سال پيش 

  :منی ميپيچندده  دستار و يکم، کسانی پيدا ميشوند که بر کلۀ نخودی

  ی دارد؟ه معنِ ـــــيش چر درـقاين

  ی دارد؟ه معنِ ــــچ تشويش يرِ ـغ

  من دستار دهو  کله ودـــنخ يک 

  ی دارد؟ه معنِ ــچ و بيشم ـاين ک

  

=relatedjM&feature=oMivP7GJIom/watch?v.youtube.chttp://www  

ا9 را که يک سکھـِ ملنگِ پتيالۀ ھند را نشان ميدھد، کليک فرموده و با رؤيت لنگِی لنک ب
عجب است که اين و !! !!وی، مصداق شعر بيدل را دريابيد "ِھفتصد متری"و    "شست کيلوئی"
  !!!ميپندارد "گSب گلِ "کی ِ يک بُ لنگی خود را به سُ  "بابا ملنگ"

، مردم عادی و خلق هللا بی آزار و ستمديده نبوده است، بلکه او يقيناً که مراد بيدل ازين کم و بيش
  .جامعه را نشانه گرفته بودو مايۀ فساد اشخاص مضر و مفتن 

و سياف  حا9 ھم وقتی از دستار گپ ميزنم و از ظلم دستار و لنگی و عمامه، مراد از ربانی ھا
و خمينی  ستدر ملک ما... ھا و ھا و خليلی ھا و محقق ھا و محسنی ھا و گلبدين ھا و مSعمر

؛ نه مليونھا ن در ايرانھا و آيت هللا ھای مرجع تقليد و و9يت فقيه و شورای نگھبان و امثال آ
انسان عادی و مظلومی که درينجا و يا در آنجا به نان شب و روز خود درمانده اند و پشت يک 

 Sّق ميزنندشکم پلو صد م .  
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چکر ميزدم و از پارچه ھای  "يوتوب"ن و تازه کردن نفس در م گرفتوقتی بر حسب تفريح و دَ 
. ناب ساز و آواز لذتھا ھميبردم، ناغلطی دستم به لِنکی رسيد و آن دستار صدمنی باز گرديد

  .او درود و تحيت فرستادم "کرامات"خنديدم و بر روان حضرت بيدل و 

شھرت دارند و شھرت ايشان بخاطر  در سرزمين عجائب و غرائب ھند جوگی ھا و ِمرتاض ھا
مثSً در يک پروگرام تلويزيونی المان . کارھای خارق العاده و عجيب و غريب ايشان است

يک سر ريسمانی را بر گردن آن . مردی را نشان دادند که آلۀ تناسلی خود را شکنجه ميداد
چل سی  يشتر ازکه شايد ب بيچاره ُمحکم ميبست و سر ديگرش را به سنگی کSن و سنگينی

و . کيلوگرام وزن داشت؛ و ھمان وزن بزرگ را بر شانۀ آن مظلوم تا فاصله ای دور ميکشاند
نگوئيد که او ميخواست بدين وسيله شھوت و قوۀ شھوانی خود را سرکوب کند، به مانند بعض 

اندن جلوه ميدادند و جھت فرونش "بجای رسيده"و  "ولی"کسانی که در ملک ما بودند و خود را 
  .خود را لت و کوب ميکردند "ُِملـُـنگ"و ، آلۀ تناسلی و غريزۀ جنسی باه و شھوت قوتِ 

، هشنيده بودم که در قديمھا در کابل نازنين ميزيست "بجای رسيدگان"و کسی را از ھمين سنِخ 
بيضه . ه استخود را شکنجه ميداد "مادرذاتی"و جھت سقط غريزۀ شھوانی  همريد فراوان داشت

خود را با9ی خشتی پخته مانده و با خشتی ديگر کوفته ميرفت و ميگويند که بيضه ھای وی ھای 
و وقتی که زخمھا به مرور زمان ُمداوا ميگرديد، باز . ھميشه ورم کرده و زخمی ميبود

به رام کردن نفس اّماره را شنيده و بيچاره که . مادرزاتی مظلوم خود را با خشت پخته ميکوفت
حاسۀ شھوت خود از طريق عزم و اراده موفق نشده بود، عضوی از بدن خود را ِمھار کردن 

  .چنين زخم ميزد و مورد ضرب و شتم قرار ميداد

عاشورای "و خود را خون و خون آلود کردن در  "قمه زنی"و " زنجيرزنی"و " سينه زنی"
  :و من ميگويم .است "سيئات شنيعه"رافات و نيز از جملۀ ھمين خُ  "حسينی

  لم روا دارد، يقيناً که قادر استی که بر پيکِر خود چنين ظکس

  !!!!!ديگران را صد چند زخم زند و وند وند کند
 

  


